VAN DER VALK HOTEL ANTWERPEN
MEETINGS & EVENTS 2018
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WELKOM BIJ
VAN DER VALK HOTEL ANTWERPEN
Van der Valk Hotel Antwerpen
Van der Valk Hotel Antwerpen beschikt over 205
comfortabele kamers en suites.
Altijd inclusief
Individuele airconditioning
Werkbureau
Kluis voor laptop
Koelkast, koffie en thee
Haardroger
Dubbele bedden met topdekmatras
Toegang tot sauna en hammam
Toegang tot zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis parking

Locatie
Van der Valk Hotel Antwerpen is gelegen aan de
Antwerpse Ring. Dankzij deze ligging zijn zowel
de haven, de industriegebieden, het bruisende
stadscentrum als de grote steden gemakkelijk
bereikbaar. Niet alleen met eigen wagen, maar ook
met het openbaar vervoer.
Parking
Het hotel beschikt over een ruime gratis privéparking
voor 135 wagens. Er is ook plaats voor bussen,
tweewielers en een elektrisch oplaadpunt.
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ZALEN

Van der Valk Hotel Antwerpen beschikt over een totale polyvalente meetingruimte van 710 m2.
Deze oppervlakte is verdeeld over 13 zalen: 1 zaal op het gelijkvloers en 12 zalen op de 8ste verdieping.
Op de 8ste verdieping heeft u een prachtig uitzicht op de Antwerpse skyline. Alle zalen zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Altijd inclusief
Gratis onbeperkt Wi-Fi, gebruik van beamer inclusief projectiescherm, een flip-over met papier en stiften, meeting
box en schrijfmaterialen, gratis parkeren.
(135 parkeerplaatsen en een oplaadpunt voor gasten met een elekrtische wagen).
Zaal

School

Theater

U-vorm

Receptie

Diner

Cabaret

Hoogte

LxB

m2

A1 De Herbergier

54

120

40

150

80

30

2.9

15.5 x 7.6

120

A2 De Brouwmeester

65

90

34

120

70

30

2.4

14 x 8.2

115

A3 De Scheepsbouwer

25

40

21

50

-

18

2.4

7.3 x 7.3

53

A4 De Houtsnijder

18

30

15

40

-

12

2.4

7.6 x 5.9

45

A5 De Kuiper

18

30

15

40

-

12

2.4

7.6 x 5.9

45

A6 De Zeilmaker

18

30

15

40

-

12

2.4

7.6 x 5.9

45

A7 De Glasblazer

-

-

10

-

-

-

2.4

3.7 x 6.7

25

A8 De Diamantslijper

25

40

21

50

-

18

2.4

8.2 x 7.4

60

A9 De Barbier

18

30

15

40

-

12

2.4

7.1 x 6.6

47

A10 De Goudslager

25

40

21

50

-

18

2.4

8.2 x 7.4

60

A11 De Bronsgieter

18

30

15

40

-

12

2.4

7.1 x 6.6

47

A12 De Tinnegieter

-

-

10

-

-

-

2.4

3.7 x 7.6

25

A13 De Beenhouwer

-

-

10

-

-

-

2.4

3.7 x 6.7

25
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PLATTEGROND
A1

A4
A5
A6
A2

A7
A9
A3

A11
A13

A8
A10
A12
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MEETING PAKKETTEN
(inclusief zaalhuur)

Arrangement 1
Vanaf 5 personen

Arrangement 2
Vanaf 5 personen

Arrangement 3
Vanaf 5 personen
vanaf 30 personen buffet

Wake-up Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap, vers fruit en een
ochtendversnapering voor een goede
start

Wake-up Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap, vers fruit en een
ochtendversnapering voor een goede
start

Wake-up Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap, vers fruit en een
ochtendversnapering voor een goede
start

AM Coffee Break
Koffie, thee, vruchtensap, yoghurt, vers
fruit en steeds een andere verrassende
versnapering

AM Coffee Break
Koffie, thee, vruchtensap, yoghurt, vers
fruit en steeds een andere verrassende
versnapering

AM Coffee Break
Koffie, thee, vruchtensap, yoghurt, vers
fruit en steeds een andere verrassende
versnapering

Lunch
2 sandwiches/wraps/broodjes
Dagsoep
Saladebar
Dessert
Koffie, thee en frisdrank

Lunch
2-gangen lunch
Koffie, thee en frisdrank

Lunch
3-gangen lunch of buffet
Buffet met variatie aan voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts

PM Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap en een versnapering
als laatste energieboost

PM Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap en een versnapering
als laatste energieboost

PM Coffee Break
Koffie, thee, fruitsap en een versnapering
als laatste energieboost

IN OF UIT DE ZAAL

Assortiment broodjes
Variatie van 3 belegde broodjes
Ontbijt in de zaal
(vanaf 15 personen)
Start de meeting goed met een stevig ontbijt in de zaal.
We serveren u en uw gasten een ontbijt in de zaal in
buffetvorm met koude gerechten die ook terug te vinden
zijn in onze Bistro Stiel.
Ontbijt in Bistro Stiel
Geniet voor uw vergadering van een heerlijk ontbijt in
onze Bistro Stiel. U heeft keuze uit een groot aanbod
beleg, broodsoorten, zoetwaren en in de live cooking
keuken maakt onze chef uw ei of pannenkoekje à la
minute voor u klaar. Een heerlijke manier om ontspannen
aan de dag te beginnen.
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AMBACHTELIJK BEREID

Coffee break
Koffie, thee, fruitsap, vers fruit en een versnapering
Drankformule
Receptie 1u
Cava, witte en rode huiswijn, lichte bieren van de tap,
koffie en thee
Extra uur
Diner
Graag stellen wij u een gepast 2- of 3-gangen menu voor
van onze chef. Extra gangen zijn mogelijk op aanvraag.
2-gangen diner
3-gangen diner
Buffet
U kan kiezen uit verschillende arrangementen. Buffetten
zijn mogelijk vanaf een minimum van 30 personen

EXTRA’S

Mix tapas schotel
Assortiment van kaasblokjes, olijven, blokjes salami,
groentensnacks en bijbehorende sausjes
Vanaf 30 personen
Culinaire bierbakken - 2 warme en 2 koude hapjes met keuze uit:
• Tomaat rivierkreeft - Tomaatje gevuld met
rivierkreeftenvlees en huisgemaakte cocktailsaus
• Mini bruschetta - Op Belgische wijze op een broodje en
verse tomatenconcassé, buffelmozzarella, knoflook en
basilucum
• Mini zalm tartaar - Verse Noorse zalm, appelkappertjes,
groentenchips, rode ui, dille en een crème van mierikswortel
• Mini carpaccio - filet d’Anvers - Olio di Oliva di famiglia
Polman - rucola - gebrande pijnboompitten - Brugge Oud balsamico crème - zongedroogde tomaten
• Mini Caesar Belgique - Romaine sla, gegrilde kip en Breydel
spek, verse croutons, geraspte Brugge Oud, kerstomaten en
een Caesar dressing
• Puntzak delicatessen van eigen bodem - Belgische
gedroogde ham en een zachte kaas gerijpt met Duvel bier
• Mini vol au vent - Bladerdeeghapje gevuld met ragout van
kip, gehaktballetjes en champignons
• Mini Belgische stoverij - Huisgemaakte stoverij van rund en
de Koninck bier
• Scampi look - 3 stuks in een sausje van verse look
Extra hapje
Popcornkar
Crème glacekar
Pizza di Gino e Bennito

8

TECHNIEK

Heeft u extra materiaal nodig? U kunt uw keuze maken uit onderstaand materiaal.
Ander audiovisueel materiaal is beschikbaar op aanvraag.

Sound
Conference set inclusief 1 draadloze microfoon
Wireless handheld microfoon
Wireless headset microfoon
Wireless dasspeld microfoon
Flipchart
Conference phone
Bose L1 geluidset
Laptop PC
Spreekgestoelte
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KAMERS

Van der Valk Hotel Antwerpen heeft 205 kamers en suites, verdeeld over 90 standaard kamers, 69 superior kamers,
42 twin kamers, 3 junior suites en 1 suite.

Standaard kamer
Individuele airconditioning
Groot werkbureau met kluis voor laptop
Koelkast, koffie- en theefaciliteiten
Haardroger
Bed 1,60m met topdekmatras
Toegang tot sauna, hammam, zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis Wi-Fi

Superior kamer
Individuele airconditioning
Groot werkbureau met kluis voor laptop
Koelkast, koffie- en theefaciliteiten
Haardroger
Bed 1,80m met topdekmatras
Ruimere badkamer met extra make-up spiegel
Toegang tot sauna, hammam, zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis Wi-Fi
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KAMERS

Van der Valk Hotel Antwerpen heeft 205 kamers en suites, verdeeld over 90 standaard kamers, 69 superior kamers,
42 twin kamers, 3 junior suites en 1 suite.

Twin Superior kamer
Individuele airconditioning
Groot werkbureau met kluis voor laptop
Koelkast, koffie- en theefaciliteiten
Haardroger
2 bedden 1,40m met topdekmatras
Ruimere badkamer met extra make-up spiegel
Toegang tot sauna, hammam, zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis Wi-Fi

Junior suite
Individuele airconditioning
Groot werkbureau met kluis voor laptop
Koelkast, koffie- en theefaciliteiten
Haardroger
Bed 1,80m met topdekmatras
Extra TV
Extra opbergruimte
Ruime zithoek met houten vloer
Ruimere badkamer met apart bad, aparte douche, extra make-up spiegel en extra accessoires
Toegang tot sauna, hammam, zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis Wi-Fi
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KAMERS

Van der Valk Hotel Antwerpen heeft 205 kamers en suites, verdeeld over 90 standaard kamers, 69 superior kamers,
42 twin kamers, 3 junior suites en 1 suite.

Suite
Individuele airconditioning
Groot werkbureau met kluis voor laptop
Koelkast, koffie- en theefaciliteiten
Haardroger
Bed 1,80m met topdekmatras
Extra TV
Jacuzzi
Extra opbergruimte
Ruime zithoek met houten vloer
Zitruimte met surround sound system
DVD-speler
Toegang tot sauna, hammam, zwembad en fitness
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis Wi-Fi

Proefkamer
In 2019 start de renovatie van de kamers. We hebben alvast een proefkamer gemaakt zodat we het toekomstige
resultaat kunnen laten zien. Voor een rondleiding in de proefkamer kunt u steeds contact opnemen.
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Van der Valk Hotel Antwerpen
Visit
Lt. Lippenslaan 66 | 2140 Antwerpen | België
Tel
+32 3 235 91 91
Fax
+32 3 235 08 96
Mail
meeting@antwerpen.valk.com
Surf
www.vandervalkantwerpen.be
www.bistrostiel.be
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